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.Inni petris miti juro do kiam iii perd

is ilian amatan Majstron, neniam su
fiĉe plorata. Ni sendas per tiuj ĉi 
linioj tutkoran kondolencon al Lia 
respektinda familio, kaj inciton al ĉiuj 
esperantistoj por senlace laboradi 
kaj sukcesigi Lian elpensaĵon kaj ide
alon.

Certe de la mondo de la geniul
oj kaj bonfarantoj, nia neforgesebla 
Majstro rigardadas nin kun granda 
kontento, ĉar, kiel soldatoj kiuj dezir
as venĝi morton de sia generalo, ni 
energie, senlace laboradas kaj Esper
anto reviviĝas en nia lando.

Gesamideanoj, ĉiam antaŭen!

Al Kataluna
Karaj gesamideanoj! Tre kontentaj 

ni, zamenhofan!)]', salutas vin entu
ziasme pro la apero de via Militemo 
kaj pro viaj decidoj reaktivigi esper
antan laboron ĉie. Por ĉiuj estas la
boro, por ĉiuj estas granda penado. 
Nia Majstro, neniam forgesota, pos
tulas de la Eterneco nian kunagadon, 
senlaca, senĉesa «ĝis la bela sonĝo de 
Himnaro por eterna bon' efektiviĝ
os.» Ni esperas ke ni marŝu frate unu 
apud la alia, helpante uiiii  la alian 
por triumfigi Esperanton, nian celon 
solari.

Oni petas ke Manuskriptoj por la revuo 
estos kiel eble plej mallongaj kaj koncizaj.

KULPO MALKAŜITA
RAKONTO

—Ĉu ĉio estas preta? Mia kara Mario! Edz
ino kara!... Mia pakaj eto, inia vojaĝkobrilo, 
mia pafilo... ĉu nenio inankas?

— Nenio, nenio inankas; ĉio ja  estas preta. 
Kara Johano!—Respondis la edzino.

—Mi hone pasigos la tem pon—diris la 
edzo -ĉar mi multe ŝatas ĉasi, sed vi ankaŭ 
ĝuos, ĉar vi manĝos perdrikojn kaj aliajn 
bongustajn ĉasaĵojn kiujn mi enkunportos 
ĉi tien.

—Tre bone; mia edzo. Vere mi bedauras 
vian foreston. Tamen la ĉasosporto estas 
saniga kaj plaĉas al vi...

—Adiaŭ, do, ĉar eble iniaj amikoj a tend
as min jam  en la veturilo, kaj se mi mal
fruos ili ne multe atendos...

— Adiaŭ. Ke vi multe amuziĝu.
La edzo foriris, kaj la edzino restis iomete 

malgaja.
Sia patrino (sinjorino altkreska, dika,fort

ika, kun nigregriza liphareto kaj kelkaj izo
litaj fortaj haroj en la mentono) ŝia patrino 
ne konsolis ŝin; kontraŭe, ŝi parolis kon
traŭ la sportoj kiuj devigas foresti multajn 
borojn kaj eĉ kelkajn tagojn.

—Sed; patrino m ia—diris Mario—tiu ĉi 
sporto estas tre saniga, kaj ĝuinte ĝin mia 
edzo revenas ĉiam kontenta, kontenta...

—Edzo nur devas esti kontenta apud sia 
edzino. -

- K a j  li regalas niti per bona ĉasaĵo.
—Ĉu vi ne povas aĉeti ĝin? Vi estas riĉa.
— Vere, sed nenia ĉasaĵo estas al mi tiel 

bongusta kiei tiu kiun donacas al mi mia 
kara edzo.

— Via kara edzo! Fi! Li ne estas tiel bona 
kiel vi, pensas, naivulino!

—Patrino mia! Kial vi ĉiam parolas kon
traŭ li? Rona, karecema li estas!

— Rone, bone; kredu tion, se vi volas.
* Nur tri tagojn, laŭ diris Johano, li forest
os; kaj du tagoj estis pasintaj kiam Mario, 
okaze, trovis en strato amikinon, kiu diris 
al ŝi:
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—Ĉu vi scias tion kio okazis al mia edzo 
kaj al liaj amikoj?

—Ne. Kia okazis?
—Servisto venis avizi min ke la ¿aseks

kurso estos pli longedaŭra ol oni pensis.
—Ha! Ĉu vere? Kial?
—La pluvego de la lastaj tagoj difektis la 

vojetojn tra kiuj estas necese iri por su
preniri la montaron, kaj pro tio la veturilo 
rompiĝis. Sed feliĉe ne okazis malagrabl
aĵo. Tamen por rebonigi la veturilon oni 
bezonos du tagojn. Post du tagoj, do, ili al
venos en la ĉasejon, kaj por ke la familioj 
ne estu maltrankvilaj pro la prokrasto, ili 
sendis serviston kiu rajde venis avizi.

—Stranga estas tio, ĉar la servisto ne ven
is al mi.

—Al vii
—Jes; mia edzo partoprenas la ekskurson.
—Ha! Mi ne sciis tion. Kaj vidu; dum du 

tagoj ili restos en malbona dometo, kie certe 
ne estas komforto nek bonaj manĝaĵoj. 
Imagu al vi...

Ne tre kontenta Mario revenis hejmon kaj 
rakontis al sia patrino tion kion la amikino 
sciigis al ŝi.

—Rone—ekkriis la patrino per basa vo
ĉo—des pli bone; ili meritas pasigi mal
agrablajn tagojn. Por  kio ili bezonas iri en 
montaron same kiel sovaĝuloj, kaj mortigi 
malfeliĉajn bestetojn? Kaj vidu; la servisto 
ne venis al ni. Via edzo eĉ ne rememoras 
pri vi.

—Ne; patrino. La servisto forgesis veni. 
Li estis devigata iri en multajn hejmojn...

—Nu, senkulpigu lin! Vi ĉiam estas in
dulga, ĉar vi estas naiva ĝis simpleco kaj 
malsaĝeco.

La sekvantan tagon matene Johano tri
umfe eniris s i a n  h e j m o n  kunportante 
grandan kvanton da ĉasaĵo.

—Bonan tagon!—li gaje kriis; —jani mi 
revenas, kaj mia ekskurso ne estis neutila.

—Johano! — ekkriis Mario—sed kiel vi 
povis reveni?

—Kiel! Kiel ĉiam. Kial ne?
—Sed nenio al vi okazis?
—Al mi! Kio nu povus okazi al mi?

—Tiani la veturilo ne rompiĝis? Tiam vi 
ne estis devigata atendi en kampa dometo? 
Tiani vi scias nenion pri tio kio okazis al 
viaj amikoj?

—Ha! La veturilo rompiĝis! Miaj amikoj 
estis devigataj...!

—Vidu —kriis furioze lia bopatr ino—vidu 
la ¿asekskurso»!... Bonega, bonega edzo li 
estas! Anstataŭ iri en ĉasejon, li iris pasigi 
kelkajn tagojn kun amantino. Kaj se tio ne 
estas vero, kien li iris? Kie li restis?

Tiam Mario kolere saltis sur sian edzon 
kaj ungogratis terure lian vizaĝon. La bo
patrino per  balailo frapis ankaŭ lin.

Li, premita en angulo, ne povis forkuri.
La bopatrino ĉion divenis efektive kiam li 

kredigis ke li iris ĉasi, li iris pasigi gajajn 
tagojn kune kun sia bela amantino. Poste li 
aĉetis ĉasaĵon kaj revenis hejmon konvink
ita pri la sukceso de la trompo.

Sed ĉi tiun fojon la okazintaĵo malkaŝis 
lian kulpon.

Ambaŭ virinoj frapis lin senkompatemaj 
li kriis kaj petis pardonon.

—Ne plu, ne plu!—li ekĝemis—mi pentas, 
mi konfesas ke ini malbone agis! Pardonu 
min, pardonu min! Mi plu ne iros ĉasi, mi 
certigas vin! Mi plu no iros ĉasi!...

—Ne; certeme! Vi plu ne iros!—kriis Ma
r io—Vi plu ne iros; sed se vi volos de nove 
ĉasi... ĉasu hejme!...

Rafael de San Milldn

Justeco kaj kompato
Larmoj «le l malriĉulo trovu ĉe vi pli da 

kompato, sed ne pli da justeco, ol raportoj 
de 1'riĉulo.

Penu eltrovi la  veron tiel ĉe la proponoj 
kaj donacoj de Triĉulo, kiel ĉe la ploroj kaj 
ĝenoj de Tmalriĉulo.

... ne estas plibona la famo de severa juĝ
isto, ol tiu de indulga.

Kiam vi rompos la mezurilon de Pjust
eco, ke tio ne estu pro la pezo de Fdonaco, 
sed pro tiu de Fkompato.

Kiam vi devas juĝi pledon de malamiko
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ne atentu vian malamon sed la veron de 
1'okazintaĵo. ;

Via memestimo ne blindigu vin ĉe mal
propra pledo, tial ko viaj eraroj ĉu estos- 
neripareblaj, ĉu ripareblaj, ĉiam falos sal
vinii famon kaj eĉ sur vian monon.

Se ia belulino petas justecon al vi, iie 
atentu ŝiajn larmojn kaj ĝenojn, sed tion 
kion ŝi petas; tiamaniere ŝiaj larmoj- in* so-J 
perakvos vian prudenton, nek ŝiaj sopiroj- 
vian bonecon. j ' ’ 5

Puneton ne insultu per vortoj, tial ke est
as sufiĉe por la malfe liĉu^ la* suferon de: 
Ppuno sen la aldono de malĝentilaj frazoj.: 

Kulpulon, kiu estu sub via aŭtoritato, juĝu 
mizera liomo, kun la kvalitoj dé* T mai virta 
homa naturo, kaj ĉiom kiom vi povos, kaj
ne domaĝigos aliulon, estu ‘kun li -indulga* 
kaj malsevera, ĉar, kvankam ĉiuj diaj atri
butoj estas egalaj, pli brilas kaj reĝas, lau
nua opinio, la kompato ol la justeco.

Ccr n  nitos

(El Don Ki/ioto de V Mangujo 2.a parto, 42.M ca
pitro). . , • >

Nia M alm uti) Anael N ofejarp
De antaŭ dudekkvi» jaroj la genia, sprita 

kaj famkonata Novejarque, tiu* de la ŝarad
oj. anagramoj, akrostikoj, hieroglifoj kaj 
ceteraj kriptografiaj spriti udoj, sin dediĉas 
al ĉi tiu amuza arto; kunlaboranto de divers
aj revuoj gravaj de Hispanujo, lia famo pre
teriris la Oceanon kaj aliris al Ameriko.

Je  1892, revuo el Madrido,’ titolata La Graa 
Via, kies direktoro estis fa faina teatra Otoro 
Felipe Pérez González, publikigis spriti nd
ojn kaj aperigis sur  siaj paĝoj norti oj a de 
la solvintoj. Novejarque deĉifris facile la 
amuzenigmojn kaj konsideris grandan suk
ceson vidi sian nomon inter aliaj. Ci tto ku
raĝigis lin, kaj tuj, ankoraŭ knabo, sin de
cidis sendi al la revuo originalan anagram
on sian, kaj lia surprizo estis tre granda 
kiam li vidis ĝin sur paĝo de la revuo.Tiam 
li celis publikigi siajn amuzenigmojn'sul

la jam tiam ŝatata semajna revuo ilustrita 
Blanco y Negro, kaj de la unua momento l i 
tion atingis kaj komencis enspezi pro sia 
kunlaborado amuza. Ĝis tiam li estis ventu- 
milpentristo.

Li kunlaboradas por diversaj revuoj kaj 
ĉiam li adaptas siajn spritludojn laŭ dok
trino aŭ karaktero de la revuoj. Li verkas- 
en valencia dialekto, hispane kaj esperante, 
kaj atingis iujn premiojn pro esperantaj, 
Verkoj. ;

Lia famo estas tiel granda, ke oni nomas 
lin Reĝo de la Hieroglifo. Ofte li ricevas, kiel 
korespondaĵojn, anagramojn, akrostikoj», 
k. c., kaj inter la korespondantoj estas ne-, 
konato, kiu de tempo al tempo sendas al li 
akrostikoj» aŭ aliajn di venota]oj n pseŭdo
nimo subskribitaj kaj sen adreso. Pro la 
skribaĵo ŝajnas k e la  nekonato estas nekon
atino. Siaj d i ve notadoj estas facilaj, diras 
Novejarque, por li kompreneble, sed m ontr
as grandan paciencon.

Ankoraŭ juna, 41-jara, li estas tre entu
ziasma esperantisto, senĉese laboranta pol
la triumfo de nia kara lingvo, kaj de ĉi tiuj 
paĝoj kaj tra ĉie lia genio kaj spriteco el- 
radiiĝos agrabligante iujn horojn al la ge 
legantoj.
i j A J. M. R.

TUROJ OE SEVILLA
La Giralda.
Per tiu nomo estas konata la belega kaj 

gracia turo de la Katedralo, ĉar ĝi finas p o 
granda statuo, kiu reprezentas la Fido, kaj 
tiu ĉi turniĝas kiel direktmontrilo de la 
vento: Oni opinias ke tiu turo apartenis al

A
'antikva araba preĝejo. Gian konstruon oni 
komencis la jaron 1184 kaj finis ĝin je 1195. 
iii ia unua korpo estas alta je 69,66 metroj 
kaj ĝis la jaro 1308 ĝi finiĝis per  kapitelo 
kovrita de emajlitaj briketoj, sur kiu ripoz
is supermetitaj unu sur la alia, de plej al 
malplej grandaj, kvar orumitaj sferoj, kiuj 
estis disbastitaj de uragano la 24-an de 
Aŭgusto de la dirita jaro. Dum la XVI jar-
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cento, laŭ desegno kaj direktado de lerta 
arĥitekturisto, Ferdinando Ruis, oni aldon
is kvar korpojn, el kiuj la unua, kie estas 
la sonoriloj, estas sekvo de la primitiva, 
lerte ornamita. La dua, en kiu pendas la 
hora sonorilo, estas je dorika stilo, de kva
drata bazo kaj en ĝia friso oni legas la 
s k r i b a ĵ o n :  Turris-fortissima-Nomen-Domini 
(La nomo de Sinjoro estas fortikega turo). 
Ĉiu el la kvar latinaj vortoj okupas unu 
fasado de tiu arĥitektura korpo. La du 
sekvantaj korpoj estas rondaj; unu je jonia 
stilo kaj la alia korinta. La tuto estas kron
ata de belega kupolo sur kiu sidas la 
bronza bazo de la grandega statuo, ankaŭ 
bronza, de la Fido, pri kiu ni jam  parolis, 
alta je 4 metroj kaj peza je 1.288 kilogram
oj el kiuj 92 rilatas la palmbranĉo kiun ten
as la statuo en ĝia dekstra mano ka jes tas  
la ventdirektilo. La konstruo de tiuj kvar 
aldonitaj korpoj estis finata la jaron 1568. 
La turo estas, do, alta je 97,52 metroj. Oni 
povas tre facile supreniri, ĉar anstataŭ 
ŝtuparo ĝi havas 35 larĝajn deklivaĵojn, kiuj 
alvenas ĝis la sonorilejo. La jaron 1400, an
taŭ reĝo Enriko III, oni lokis la sonoril- 
horloĝon, unu el la plej antikvaj konitaj en 
Hispanujo, sed en 1765 ĝin anstataŭis la 
nuna, belega maŝino laborita de religiano 
Jozefo Koliero. La arabaj ornamoj de la 
unua korpo de la turo, same kiel ĝiaj bal
konoj, kapiteloj kaj ceteraj detaloj allogas 
la atenton de la kleraj turistoj, ĉar ili estas 
specimenoj de la plej ora epoko de la araba 
arĥitekturo.

Turo de Sankta Marko.

Inter la maŭraj turoj de Sevilla, tiu de 
Sankta Marko estas unu el la plej r imark
indaj, post la nomata Giralda, se ni atentas 
ĝian desegnon, ĝiajn graciajn proporciojn 
kaj delikatajn ornamaĵojn. Gi havis la sam 
an celon inter la maŭroj, kiel havis La Gi
ralda; ĝi estis tiu de la moskeo, kiu staris 
en la sama loko kiel la nuna preĝejo. Mal
beligas ĝin ridinda sonorilejo surmetita tre 
poste kaj apogmureto kvazaŭ balustrado, 
kiu ĉirkaŭas la alta parto de la turo super

la araba friso, kaj anstataŭas la dentajn su r-  
turetojn, kiuj certe estis la finaĵo de la turo 
laŭ maŭra stilo.

Oni ne scias la daton, kiam tiu belega-turo 
estis konstruata, kvankam estas sendube ke 
ĝi apartenas ai la plej arta epoko de la 
maŭraj sevila j  konstruaĵoj.

Ĝi estas je kvadrata bazo, tute fabrikita 
el brikoj. La kornico sin apogas sur roman
ikaj kapetoj, kredeble konstruitaj, kiam 
anstataŭis la unuan araban finaĵon la nuna 
apogmureto.

Domaĝe, ke kiam oni faris la antaŭne
longa renovigo de la turo, per kiu mal
aperigis kelkajn ridindajn malbelaĵojn, far
itaj dum la lastaj jarcentoj, oni ne malaper
igis ankaŭ la sonorilejon de la horloĝo kaj 
tiu apogbarilo kun la kornico kiu subtenas 
ĝin. Ambaŭ detaloj tre malbeligas tiel inte
resa monumento.

La friso kiu ornamas kaj ĉirkaŭas la turo 
konsistas el kolonetoj kiuj surportas a r 
karojn interplektitajn, tute brike konstruit
aj kaj de la plej bona araba stilo.

La kvar fasadoj de la turo estas traborit
aj per belaj arabaj fenestroj sed ne ĉiuj je 
la sama alteco. Tiuj de la Okcidenta fasado, 
kiu estas la ĉefa, konsistas, la plej alta, el 
belega aĥimezo (araba balkono) konsistanta . 
el du dentaj arkaĵoj, kiujn surportas m ar
mora blanka koloneto kun kapitelo, la tuto 
enkadrigita je maŭra ornamaĵo nomita arra- 
bda. Sub tiu priskribita balkono estas alia 
konsistanta el du plierondaj arkaĵoj sur 
kies a n g la ĵo j  oni elmontras malgrandajn 
pecojn da blankaj, nigraj kaj verdaj vitritaj 
brikoj kiel mozaiko; unua elmontraĵo, kiun 
ni konas pri apliko de tiu emajlado su r  
brikoj, kiu famigis tra ĉie sevila jn  potfar- 
istojn.

Sur la muro de la maldekstra navo de la 
preĝejo estas pordeto, enirejo de la turo- 
La ŝtupoj ĉirkaŭas spirale dikan centrafost- 
on kaj alvenante kontraŭ ĉiu muro formas 
plataltaĵojn kies plafonojn ornamas belegaj 
diversaj arkaĵoj, kupoletoj k. t. p.

La sonorilo de la horloĝo estas unu el la 
plej gravaj de la urbo. Ĝi enhavas kurio/-
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4ijn reliefajn skribaĵojn, unii el kiu m o n tr 
as la daton de ĝia fabrikado tiele latin
lingve:

«S. P. Q. H. —BONO PUBLICO SUA P E 
CUNIA ANN, SALVATORI NRI, CHRIS
TI 1553 FACI EN DUM CURA VIT.*

Ankaŭ enhavas krucon sur kies brakoj 
estas la antikva blazonŝildo de Sevilla.

Turo de V Oro.

Tiu bela monumento staras sur la mal
dekstra bordo de Guadalkiviro estis kons
truata de la arĥitekturisto araba Cid-abu-ol 
Ola, kaj de tiam, jaro 1220, estis nomata 
Borg-aldsajeb (Ora turo), ĉar ĝi estis ornam
ita de tre brilantaj emajlitaj kriketoj, kiuj 
similis el oro, kiam la suno reflektis siajn 
radiojn sur  ili. Gis la jaro 1821, kiam ('stis 
disbatita la muro, kiu komunikis la turon
kun la urba pordego nomita de Jerez (lle- 
reza) ĝi rekte estis komunikata ankaŭ kun 
Alkazara fortikaĵo.

Sur bazo dekduangula ĝi levas sian unu
an dikan korpon surture'!© kronita, sur kiu 
alia gracia korpo pli altiĝas, kaj la tuto fin
iĝas per gracia kupoleto vestita el emajl- 
bri ketoj.

Tiu turo estas tre historia precipe dum 
la tempo kiam loĝis en Sevilla Petro I de 
Kastilia, ĉar en ĝi li gardis siajn riĉaĵojn 
kaj en ĝi loĝis Sinjorina Mosto Aldonia Ko
rone! dum 1338.

T. S.

Esperanto dimi la milito
La germana registaro, rekonante ke ĝia 

lingvo ne povas fariĝi universala, kion an
kaŭ ne povas pretendi la angla nek la franca 
nek iu ajn el la parolitaj lingvoj vivaj aŭ 
klasikaj, alkuris al Esperanto, neŭtrala 
lingvo, kiu ne ofendas la naciajn sentojn, 
por komunikiĝi kun la landoj de malsama 
lingvo, kiel ekz: Svedujo, Norvegino, Ha
nujo, Svisujo, Hispanujo, k. t. p.

La sama registaro ordonis publikigadi 
en Esperanto ĉiujn oficialaj n dokument
ojn, kiuj rilatas la nuna milito, de la atenco 
kontraŭ la Austria tronsekvanto ĉefduko 
Ferdinando, kies malfeliĉa morto estis laŭ 
germana registaro, la kaŭzo (hi la militeks
plodo.

Ankaŭ ĝi organizis servon ĉiutagan, per 
bultenoj presitaj Esperante. Tiun ĉi fojon 
ĝi estis la germana registaro kiu alkuris al 
oficiala uzado de Esperanto, kiel neŭtrala 
kaj internacia lingvo.

Baldaŭ, poste mi eksciis ke ankaŭ la 
francoj, la angloj kaj la italoj komencis p u 
blikigadi siajn oficialajn raportojn pri m i
lito en la lingvo del D-ro Zamenhof.

Kiel ni vidas, per tiuj ĉi ekzemploj nia 
kara helpa lingvo Esperanto ĉiam progres
as, malgraŭ la nunaj malfavoraj militcir- 
konstancoj.

Vivu Esperanto!
Carlos Martinez

Sevilla, Aprilo 1918.a

KONTRAS TO
Al la altestimataj VendrelVaj gesamideanoj.

Silente la pluvo falas; ofte fulmo ŝiras 
nubon, ĉion iluminas kaj tuj rompas la si-

a
lenton de la nokto terura tondro kios eho 
de monto al monto perdiĝas ĉe la m alprok
simeco. La malvarmo intensa de tiu ĉi vintra 
nokto restigas la urbanojn apud la fajro. 
Neniu kuraĝas eliri el hejmo.

Tra la kristaloj de la balkono de mia 
ĉambro mi rigardadas filozofe la faladon 
de la akvo kaj la soleco de la strato pens
igas min

ka naŭa batas en najbara turo, kaj en tiu 
momento mem mi rimarkas du junajn trair
antoj n spite la pluvo kaj Ia mai varmo. Skuas 
min deziro koni kialon, kiu elirigis ilin el 
ilia hejmo, kaj mi scivolema ankaŭ eliras el 
la mia kaj ilin sekvas.

Ili alvenas ĉe la pordo de Klubo kaj 
iomete interparolas, unu el ili eniras en la
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i

Klubo-kuj la alia daŭrigas sian iradon. Mi 
sekvas la lastan, kiu eniras en kafejo kaj 
post iom da tempo nii lin renkontas, li sid
as kun aliaj inuitaj apud ludtablo sur kiu 
alia persono je tas kartojn apud kiuj la ĉe
estantoj metas monon. Mia konato ŝajnas 
frenezulo, kun la okuloj kvazaŭ elsalta iitaj 
el la okui kavaĵoj, tute nerva ĉar li elpoŝig
as la monon ĉiam kaj ĉiam li perdas. Li di
boĉis.

Tion vidinte, mi eliras kaj aliras al la 
klubo por renkonti la alian, kaj em inte, mi 
renkontas liii ĉirkaŭata de junuloj al kiuj li 
alparolas kvazaŭ opostole, ĉe la templo de 
rku lturo . Kia kontrasto! Kaj pri kio li ilin 
alparolas? Ha! des, perfekte mi komprenas! 
Mi kom prenas la entuziasmon de l aŭskult- 
antoj, m ontrata sur iliaj vizaĝoj kaj de ilia 
atento, lii alparolas ilin pri «nova sento», 
kiun mi ankaŭ konas kaj amas; pri kunfrata 
igado, kiu feliĉigos la hom aron, kiam ĉiuj 
homoj parolos lingvon internacian kaj kom
prenos sin reciproke, detruante ĉiajn bar
ojn interpopolajn. Li kuraĝigas ilin sekvi 
la vojon cle Esperanto.

Reveninte Iicjm eti,enprofundigita cm p ri
okupado pri tia kontrasto, mi ankaŭ min 
decidas alparoli al v i.d e  Ia paĝoj de H is 
p a n a  Esperantisto , al vi, portantoj de la 
kvinpinta stelo verda, emblemo de la plej 
bela idealo, pioniroj de la nova popolo, de 
la aino kaj paco in ter ĉiuj la homoj, por 
vin kuraĝigi, por instigi viii daŭrigi la la
boron kom encita de D-ro Zamenhof, de nia 
kara, neforgesebla kaj senm orta Majstro. 
Ni abomenu ĉiajn diboĉojn, amegu Esper
anton,ĝin disvastigu senlace ĝis ĝia triumfo, 
kiu estos ankaŭ nia, kaj estu nia batalkrio, 
krio dé paco kaj amo: Vivu Esperanto! Ĉiam 
antaŭen!

Francisco Gaita H
Vendrei!, Majo, IDIS.

KR ON I KO
Madiido,—«Zamenhofa Federacio* p o r  

plej bone honori la memoron de nia kara 
Majstro eldonis broŝuron, «Las Modernas

Humanidades*, pritraktantan la Eksperi- 
menton de Eccles. Ci tiu broŝuro d isdon
ota ai instruistoj, profesoroj, akadem ianoj, 
gravaj kaj influaj personoj ĉp la scienco, la 
belestritika kaj la arto, interesigos ilin, plej 
bone se oni akom panus ŝlosilon. Per ĝi 
oni povas fari grandan kaj gravan propa
gandon. Centon po 5 pesetoj, kaj ankaŭ ni 
liveras centon da ŝlosiloj kun Ia fabelo La 
Malbela Anasido po 7,50 pesetoj.

Protektantaj Zamenhofanoj, kiuj ankoraŭ 
ne sendis siajn jarkotizaĵojn, estas petataj 
sendu ilin kiel eble plej baldaŭ.

Sevilla.—Dua Andaluzia Regiona Kongreso 
Esperanta. Kun granda sukceso okazis tiu 
solenaĵo en Sevilla la pasintan 21-an de 
Aprilo, on la granda festsalono de la palaco, 
kie loĝas la Ekonomia Societo de Amikoj 
de la Lando. '

Jan i de kelkaj tagoj ekalvenis al Sevilla 
iuj tre konataj esperantistoj por ĉeesti en 
la kunsido; ekzemple, S-ro Gabrielo Alo
mar, prezidanto de la sam ideana Grupo de 
Palma de Mallorca, S-ro Rafael Fioi, m ilit
kuracisto de sanejo de Laroche, S-ro J . Ga
mero, kolonelo-kuracisto de Madrido, S-ro 
Pokomoj de Bohemujo, k. a.; sed ĝis la tago 
mem 21a ne alvenis en la vagonaro de Firm
teno la plej granda nom bro cla ĉeestantoj 
de tiu ĉi provinco kaj de Kordobo. lli estis 
akceptataj de nia Sekretario S-ro Carlos 
Martinez ĉe la stacidom o, kaj kondukataj 
en nia to sa lo n o  starigita antaŭ la granda 
prom enejo de la foiro.

Tie atendis komisio kun nia Prezidanto 
S-ro T. Somano, kiu regalis la alvenintojn 
per lunĉo kaj ĉiuj gaje franĝis. Sekve ĉiuj 
iris en la Kongresejon, kie jam  atendis 
grandnom bre aliaj gesam ideanoj, kiuj an
kaŭ estis regalataj kaj tuj ili trapasis en la 
salonegon, kie S-ro Somano, akom panata 
de la Sekretarioj S-roj Martinez, Machuca, 
de la Sekretario de Kordoba Grupo, S-ro 
Serrano Oimo kaj de Kolonelo S-ro Game
ro, malfermis la Kongreson per esperante 
saluta parolado. Tuj oni legis la protokolon 
de la unua Kongreso, kiu eslis ap iobata .
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Poste oni legis saluttelegram on de Delegito 
de IL. E. A. de Barcelono kaj salutparolado 
de S-ro Petro Naranjo je  nomo de federa
cianoj de Jerez de la Frontera, kiuj estis 
aplaŭdata].

Tuj la Prezidanto legis esperante raport
on de la laboroj faritaj de la federacia Ko
m itato kaj pri la progresado atingita en la 
Regiono. Li elm ontris kaj precipe laŭdis la 
laboron de S-ro N aranjo en Jerez kaj*de 
S-ro Kufo en la provinco Huelva, kie li klar
igas diversajn kursojn de Esperanto kaj 
varbas m ultenom brajn sam ideanojn. Ankaŭ 
oni elm ontris resum on laŭnionate de la fin
anca stato de la Federacio kaj invitis ko
mision por ekzameni detalajn elspezojn 
kaj kontrolilojn. La Kongreso post longa 
aplaŭdado aprobis la agadon de la Regiona 
Komitato kaj la kontojn de ĝi m ontritaj.

Enirante plene en Ia pritraktontaj aferoj 
de la tagordo, oni diskutis pri la urbo, kie 
debas loĝi la Regiona Komitato dum 1919, 
S-ro Serrano Oimo, per longa elokventa 
parolado eldirita Esperante, opiniis ke dev
as resti en Sevilla la sama Komitato, same 
kiel estii ankaŭ en Sevilla la urbo, kie oni 
okazigu la venontan trian Kongreson. Kelk
aj kongresanoj respondis ke efektive ne 
devas esti rom pitaj la starigitaj rilatoj kun 
multaj urbetoj kaj pro tio kaj aliaj motivoj 
la Regiona Komitato devas daŭrigi siajn 
laborojn en Sevilla; sed ti uj kaŭzoj n e e k 
zistas rilate la loko de la proksim a Kon
greso; kontraŭe, decas ke tiu solenaĵo efek
ti vfĝu en diversaj urboj, ĉar ĝi ĉiam estas 
granda loka propagandilo. Nur estas esenca 
kondiĉo, ke la esperantistaro de la difinita 
urbo estu sufiĉe nom bra kaj klera por inde 
prepari la detalojn de la Kongreso. Tial oni 
proponis ke estu Kordoba la urbo, kie est
os kunvokata la Tria, Ia tagon, horon kaj 
en la ejo, kie la loka Grupo difinu.

S-ro Serrano Oimo respondis ke li je 
nom o de la kordobaj esperantistoj akcept
as la proponon kaj tiel ĝi estis unuanime 
aprobata.

S-roj Bueno de San Juan de Aznalfarache, 
Alomar de Palm a de Mallorca, Cimr de

Praka, Fioi de Kamelio, M. Garcia prezid
anto de la granda asocio de komercoficistoj 
de Kordoba kaj aliaj, varm e salutis la kon
gresanojn kaj esprim is siajn ideojn pri la 
traktitaj aferoj.

Ankaŭ S-ro Cari eras, Kegiona komitatano, 
proponis ke oni presu folion hispano kaj

LA TURO «GIRALDA»
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esperante redaktita, kiu entenu raporton de 
la Kongreso por disdoni ĝin vaste. Ĝi estis 
aprobata.

La Prezidanto proponis ke kiel inda fin
aĵo de la Kongreso oni fiore kantu la him n
on L'Espero kaj tiel li fermis la Kongre*;-

A
on. Ciuj transiris en grandan salonon, kie, 
akom panata de fortepiano estis kantata nia 
him no, kaj post granda aplaŭdado k a j 
aklamoj la g e f r a to j  dancis ĝis preskaŭ 
vespere.

En la esperantista budo de la foiro adiaŭ
is sin reciproke la sam ideanoj, kiuj dum la 
sama vespero forlasis Sevilla’on sur divers
aj vagonaroj.

Tia estis, resum e reportita, la 2.a Regiona 
Andaluzia Kongreso.

Baracaldo.—La 15-an de Aprilo okazis en 
la ĉi tiea Grupejo nekrologia noktokunveno 
p o r rem em origi la unuan datrevenon de la 
m orto  de nia kara Majstro. •

Antaŭ multe da gesamideanoj S-ro Líma
te komencis tiei: Gesamideanoj: Ni kuniĝas 
hodiaŭ por rem em origi la unuan datreven
on de la morto de nia kara Majstro D-ro 
Zamenhof genia kreinto do Esperanto.

La pasinta jaro estis kruela por la esper
antistaro. Post la granda perdo de nia Majs
tro, nia afero perdis ankaŭ la senlacan p re 
zidanton de Brita Esperanto Asocio S-ro 
Mudie, kiu mortis sur la batalkam po en 
Prancu j o.

Subite, ankaŭ m ortis la entuziasm a p re 
zidanto de Esperanta Akademio S-ro Boirac 
prezidinto de la unua Universala Kongreso 
okazinta en Boulogne-sur-Mer. Kune kun 
S-ro Bourlet m ortinta antaŭ la m ilito, li 
multe propagandadis Esperanton en F ranc
igo.

En niaj vicoj mankas la sim patia kaj kara 
amiko A. Huergo, kiu ankaŭ forlasis nin 
po r eterne la 25-an de Novembro. Kaj kiom 
da esperantistoj eble m ortis en la terura 
buĉado kiu frenezigas la nunan generacion!

lli m ortis korpe, sed ili ne m ortis en nia 
memoro.

Mi petas al vi ke ni honoru ilian m em or

on stariĝu kaj ni esprim u nian respekton 
kaj nian saluton por ili!

Poste, S-ro C. Garcia parolis la jenajn  
vortojn: *

Antaŭ ĉio, mi sendas tutkoran kondolec- 
on al la familio de la neforgesebla M ajstro, 
al tiu familio kiu en Varsovio, de antaŭ unu 
jaro silente ploras la m orton de la bona 
edzo, de Ia bona patro kaj de la plej granda 
bonfaranto de la homaro. Kaj ankaŭ mi 
sendas fratan saluton al la esperantistoj 
kiuj fervore disvastigas Esperanton, tial ke 
disvastigi Esperanton estas la plej bona 
m onumento kiun oni povas starigi ĉe la 
homaj koroj je la honoro de D-ro Zamen
hof.

Mi ne konas la lastajn vortojn de la Majs
tro, sed sendube ili estis por beni la esper
antistajn pionirojn kiuj helpis lin por la 
propagando de Esperanto.

Mi kredas ke li ankaŭ pensis, ĉu la hom 
oj disvastigos Esperanton tiel fervore kiel 
ili ĝin disvastigis ĝis la sama horo de lia 
morto. Al tio, mi respondas: Jes, karega 
kaj neforgesebla Majstro; via laboro estos 
daŭrigata de tiuj kiuj scias ke ĝi estas be l
ega idealo kaj ke per ĝi oni povas fari ver
an homaron.

Bedaŭrinde estas malmultaj homoj kiuj 
konas la taŭgecon de Esperanto sed ili 
klopodos por ke la ceteraj ĝin konos; kaj 
tiel, iom post iom, via deziro estos plenum 
ita por ke vi pace ripozu en via nova loĝejo 
tial ke suflĉege vi laboris dum  via vivo.

Mi ju ras antaŭ via portreto disvastigi fer
vorege vian Idealon, tial ke ĝin mi sentas 
ĉe mia koro, kaj mia koro ordonas min 
daŭrigi la laboron komencitan de vi.

Kaj al vi, karaj geamikoj, aŭ pli bone ge
fratoj, mi invitas vin daŭrigi la laboron de 
la Majstro, tial ke ĝi estas la plej bona el
pensaĵo por fari rondan familion- Kaj fari 
rondan familion estas la plej granda laboro, 
la plej sankta, kiun oni devas fari.

Ĉiam antaŭen! Ni sekvu tra la vojo kiun 
la Majstro m ontris al ni.

Longedaŭra aplaŭdado prem iis tiujn bel
ajn vortojn.
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Denove .paro las. S-ro Límate por sciigi al* • • • • • •
la ĉeestantaro ke li legos paroladon skiz
ante la vivon de nia kara Majstro.

Li skibis tre detale tiun suferigan vivon, 
kiel li diris: vivo maldolĉa en sia unua parto 
kaj strange sim ila al tiu de multaj geniuloj 
kiel Cervantes kaj Sekpiro; poste pli feliĉa 
pro la atingita sukceso, sed en sia flno de
nove m allum igata de la homa m ilita frenezo 
kiu m ortigis nian M ajstron.

Li finis sian paroladon per la jenaj vortoj*
G randa estas nia ĉagreno pro la perdo de 

nia karega Majstro, sed tamen ni ne forgesu 
ke la am o al lia m em oro, al ni trudas la 
prem antan devon unuanim e kaj fidele, la
bori laŭ la vojo de li m ontrita.

Malfacilaj estas la kondiĉoj de nia agado, 
sed nepre ni devas esti sufiĉe fortaj po r ba
tali kontraŭ la malfacilaĵoj de la nunaj 
tem poj.

Sur la nuna Esperantistaro  kuŝas la sorto 
de nia afero. De nia fervoro kaj fideleco 
dependas la fakto, ke ĉio kreita kun tiom 
da penoj, tra tiom  da doloroj kaj m alfacilaĵ
oj, estu konservata por la bono de la est
onta hom aro. Ni dissemu, ni laboru sen 
timo, kaj tiam aniere, estu certaj karaj am ik
oj, ke: * . *

<Nr in ter popoloj la murojn detruos, 
kaj ili ekkrakos kaj ili ekbruos 
kaj falos po r ĉiam, kaj amo kaj vero 
Ekregos sur tero.»

Barcelona.—La 20-an de Aprilo la grupo 
«Barcelona Stelo* okazigis nekrologia ves
perfesto pro la nuna datreveno de la be
daŭrinda m orto de nia plorata Majstro. 
S-roj M. Sorolla (Prezidanto), E. Rey, J. Se
r r a j  J. Grafi kaj M. Sola pritraktis elokvente 
verkojn kaj vivon di» D-ro Zamenhof. Sroj- 
M. fduarte kaj J. Gran. legis poeziojn send
itaj de S-ro Vifials kaj Monfort.

La festo m algraŭ la m albona vetero estis 
s o l e n a n  * * • -

La grupo «Paco kaj Amo» tre atente la
boradas por nia kara idealo, ĝi aperigis Es- 
perantia'n Bultenojn po r plej efiki labori 
Por U. E. A. En ĉi tiuj momentoj kiam m al

facilaĵoj baras ĉiajn entreprenojn por el- 
donataĵojn Paca m a noj kuraĝe eldonas ok- • 
pagan bultenon kaj per ĝi elm ontras ŝian 
fervorecon kaj sindonemon; ili konscie p ri
pensas esperantan staton en nia nacio, kaj 
sin konvinkis kaj decidis plibonigi tiun 
staton. Jes, Hispanujo dank' al senlacaj es
perantistoj sin m ontros potence esperan t
igita je la fino de la kruelega buĉado tu t
monda! .

Vendreit.—La 11 l-an de Esperanta P ro 
vi nc-Tarragona Ligo okazos je la 9.a de la 
proksim a Jun io  en Valls.

Fervore laboras la sam ideanoj de Valls 
por atingi la plej bonan sukceson. En ĉi tiu  
urbo, S-ro Aguadé, prezidanto de «Nova 
Semo» el Reus, en la Centro de Lectura, faris 
gravan paroladon pri la temo «Neceso de 
Lingvo Internacia. Esperanto». La ĉeestant
aro m ultenom bra entuziasme aplaŭdis la 
parolin ton .

La gazeto «Patria* aperigas in teresajn  
artikolojn favorajn je Esperanto. .

Zamenhofaj sam ideanoj, S-roj Pinol, Gor- 
gues, Aisma kaj Mestre?, m em broj de la 
Grupo «Paco kaj Amo» de Barcelona vizit
is nin kaj vigle parolis pri esperanta m ov
ado ĉe nia regiono kaj proksim a K ongre
so.— G u ita ri.

#

Subĉiele li. —La esperantistoj tle ĉi tiu urbo 
entreprenis atingi de la urbestraro la e n 
kondukon de Esperanto en la publikaj le rn 
ejoj urbaj kaj estas grandaj esperoj pri la 
sukceso de tiu entrepeno, ĉar Ia broŝuro pri 
la Eksperimento de Eccles, eldonita de Za
menhofa Federacio konvinkos la urbestran- 
ojn pri utileco de Esperanto.

La komitato de Aplech Esperanta Grupo» 
organizis solenan vesperfeston literaturan 
ĉe la «Centro Republicano Federal», okaze 
de novaj kursoj m alferm otaj. Junaj geesper
antistoj: F-inoj Comas, Miró kaj .Montserrat, 
kaj S-roj Escapa, Boada, Iglesias, C om adrán ' 
kaj Campmajó, legis poeziojn, hum orsĵojn, 
kaj aliajn esperantajn verkojn. S-roj Casas 
kaj Marcel paroladis elokvente. «Kvinteto

\* D i  fcVi

r*
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Dum Pasko estis organizata kaj okazig
ata ekskurso al najbara j m ontaroj.

Ĉe la ĥora societo «Juventud Tarrasense», 
S-ro Chaler m alferm is kaj klarigas du es
perantajn kursojn:unu po rin fano j 10-14ja r 
aj, ĉiutage; alia, alterne, por junuloj kaj v ir
oj. Ambaŭ kursoj sukcesas.

★  ★  ★%t

A N O N O  F A K O

Empo riuni» ludis bonege gravan repertuar
on kaj fine la Esperon. La 9-an de Aprilo 
okazis la m alferm o de novaj kursoj kiujn 
ĉeestas .30 gelernantoj.—Qamadrán.

Tarrasa. —La 28-an de Aprilo, la grupo 
«Lumon» okazigis feston je la honoro de la

A

glora aŭtoro senm orta de Don Kihoto, Mi-
A

guel de Cervantes. Ci tiu festo estis litera
tu ra  kaj ĝin partoprenis gesocietanoj.

Senpaga por la membroj de Zamenhofa Federacio kaj ĝiaj protektantoj

Jesús R am irez.- Strato Cabestreros, IO 
kaj 12.—Madrid (Hispanujo), interŝanĝas 
poŝtm arkojn.

José de Posse, Advokato.—Apartado, 125. 
Bilbao (Hispanujo), deziras interŝanĝi poŝt
m arkojn, precipe m ilitpoŝm arkojn.

L agegrupanoj de la Grupo «Frateco* de
ziras korespondadi kun ĉiulandaj gesam 
ideanoj. Adreso: Placo de PI y M argali, 14. 
Vendrell (Hispanujo).

S-ro Benigno Luna interŝanĝos ilustritajn 
poŝtkarto jn  kun frem duloj. Adreso: strato 
Luisa Fernanda, 18.—Madrid (Hispanujo).

S-ro Jo sé  E. Pedraz #1 Santander (H ispan

ujo, strato Rua Menor, 32, deziras interŝanĝi 

pk., pm., esperantajn gazetojn kaj esperan t- 

aĵojn.

S-ro A. Tomás Iglesias el Santander (His

panujo), strato Cervantes, 13, deziras in ter

ŝanĝi pk. kaj pm. Pri pm. li uzas katalogon 

Ivert & Tellier-1916.

Infanoj lernantaj Esperanton deziras ko

respondadi pk. kun kam aradetoj samnaciaj 

kaj alilandaj. Adreso: Esperanta kurso por 

infanoj-Sd. Coral «Juventud Tarrasense».— 

Tarrasa (Hispanujo).
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S P R I T L U D O  J
de N O V E J A R Q U E

Rimarkigo.—En la solvo (le Kriptografiaj N m nervortoj-esperantaj, aperinta en Aprilo 
inankas la vorto KVINTO. m

OLVO J
DE LA PROVERBA KONSILO

H - U D - E - /A li ■ ASEA K - I - LI - VjnVJ
- s - u e  - a - p  - a  - t r i --------n u n

Kiu deziras la filinon, kisu la patrinon.

DE LA VORTLUDO

KO RO LO

S-roj. P. Naranjo kaj J. Comella, el Jerez kaj V idi respektive, sendis am baŭ solvojn

aj.
(22) por vest por

La
U) es ★ sin ol ★ as sin

M f Ŝ A K Ĉ E V A L A  M O V L U D O le

M • •ti VI ★ mi oj ★ o r iiii

vesi lin na ce

L ________ ________________________________  I

Komencante de la ĉelo l.a saltadu ŝakĉovale ¿¡s Ia 22.a, tiam aniere ke rezultos PENSON
pri virinoj.

La solvo en venonta numero.

Tip. Pasaje del Comercio, 8.—Madrid
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Z A M E N H O F A  F E D E R A C I O
Ĉi tiu Federacio konsistas el Grupoj, Societoj kaj Esperantistoj el 

precipaj hispanaj regionoj, tamen povas aparteni al ĝi kiu ajn alia region- 
ano eĉ fremdulo.

Ĝi celas unuigi Esperantistojn kaj progresigi Esperanton, kaj por tio 
starigis tri klasoj: Zamenliojano, Protektanta Zammhofano kaj Protektanto, 
kiuj pagas respektive unii, tri kaj kvar pesetojn jare. La du lastaj klasoj 
ricevos ĝian oficialan organon,

• J *

Hispana Esperantisto
ILUSTRITA REVUO MONATA

Oni starigis la trian klason por la Grupoj, Societoj kaj Esperantistoj, 
kiuj, pro specialaj cirkonstancoj ne povas esti Zamenhofanoj.

Sendu la kotizaĵojn per poŝtmandato aŭ per respondkuponoj (4-12 kaj 
16 respondkuponojn respektive).

Laŭ eble, Zamenhofanoj protektantaj kaj Protektantoj ricevos senpage 
esperantaĵojn.

ADRESO: Pasaje del Comercio, S, presejo. Jtfadrid. (hispanujo).
\  • ' I t  "i» { • «,

ZAMENHOFA FEDERACIO -povas liveri: arĝentajn verdstelojn, tre 
bone emajlitaj; PRI CERVANTES KAJ LIA FAMKONATA VERKO EL 
QUIJOTE; TRI RAKONTOJ KAJ KELKAJ VERSAĴOJ de D-ro Rafael de 
San Millán; TODO EL ESPERANTO, hispana.ŝlosilo esperanta; PRAKTIKA 
TEMŜLOSILO POR ĈIUJ LANDOJ kaj HISPANA GRAMATIKO de Julio  
Jito n g ada T^osenorn; propagandajn cirkulerojn kaj poŝtkartojn.

Oni akceptas ĉekojn kaj transpagiloj!! de (.'ekbanko Esperantista

Estas kolektoj plenaj de la jaro 1917
ĉiu kiu seudos kvin pesetojn por helpi laboron de la Federacio ricevos 

tutplenan kolekton.
ADRESO: S-ro. Julio  jYíangada 7{osenórn.—San bernardo, 96.

jYladrid hispanujo)
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